MARŽAS DARĪJUMI (FOREX UN CFD)
CENRĀDIS UN TIRDZNIECĪBAS
NOSACĪJUMI
Godātie klienti!
Izmantojot šīs saites, atrodiet informāciju par platformu mūsu vietnē:
1. http://blueorangebank.com/lv/tirdznieciba-un-brokeru-pakalpojumi/forex-un-cfd
2. http://blueorangebank.com/lv/tirdznieciba-un-brokeru-pakalpojumi

Minimālais
garantijas
nodrošinājums

5000 ASV dolāru

Darījumu
komisijas
nauda

75 ASV dolāru par tirdzniecības apjomu 1 milj. ASV dolāru (0,0075%, jeb 0,75 pips).
Par darījumiem ar metāliem – ar koeficientu 1,5.
Līgums par starpību (CFD) – ar koeficientu 1,5 (112,50 ASV dolāru par notirgoto apjomu 1 miljons ASV dolāru).
Tiek iekasēta proporcionāli katram veiktajam tirdzniecības darījumam.

Minimālais
tirdzniecības
apjoms

1000 ASV dolāru (bāzes valūtas)/1 unce zelta/50 unces sudraba.
Maksimālais apjoms ir atkarīgs no likviditātes un maržas prasību izpildes.

Zaudējumu
limits

Minimālais atlikums maržas kontā, pie kura tiek pilnībā slēgtas pozīcijas un tiek bloķēti turpmākie darījumi,
ir 10% no minimālās garantētās atlīdzības (5000*10% = 500 ASV dolāru). Klients piekrīt un apzinās to, ka
iepriekš minētais minimālā atlikuma apjoms ir indikatīvs un sniedz bankai tiesības (bet nesaista to) slēgt
pozīcijas un bloķēt klienta turpmākās saistības, kad tiek sasniegts norādītais līmenis.

Kredītplecs

1:100 (over-the-weekend 1:50) *
Kredītpleca apmērs tiek diferencēts atkarībā no depozīta apmēra. Pēc nepieciešamības šis limits var tikt
palielināts, bet saskaņošana tiek veikta individuālā kārtībā.
Depozīts, USD

Maksimālais kredītplecs

0-500 000
500 000-2 000 000
>2 000000

1:100
1:50
1:30

Lūdzam ņemt vērā to, ka banka šobrīd īslaicīgi ierobežo plecu USD/RUB pārī līdz 1:30.
Noklusējuma slieksnis 300% attiecīgi tiek koriģēts šajā pārī.
*Maksimālais pieejamais tirdzniecības pleca apmērs brīvdienās un citās dienās, kad tirgi ir slēgti, parasti tiek noteikts 1:50 apmērā. Šādas politikas
nolūks ir atvieglot riskus, kas saistīti ar iespēju, ka cena ievērojami samazinās, kamēr tirgi ir slēgti.

Maksimālais
atvērtās pozīcijas
apmērs

Instruments

Maksimālā pozīcija – līgumi (CFD)/
unces (metāli)

Instruments

Maksimālā pozīcija – līgumi (CFD)/
unces (metāli)

BRENT.CMD
LIGHT.CMD
USA500.IDX
USATECH.IDX
USA30.IDX
DEU.IDX
GBR.IDX
FRA.IDX

650
650
1400
650
160
250
350
600

AUS.IDX
JPN.IDX
HKG.IDX
CHE.IDX
ESP.IDX
EUS.IDX
XAU/USD
XAG/USD

750
20000
1000
350
300
900
13000
160 000

Atvērtās valūtas pozīcijas maksimālais apjoms tiek noteikts 25 miljonu robežās pāra pamata valūtā.
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Standarta
algoritms

Tirdzniecības noteikumi slēgtajiem tirgiem stājas spēkā 3-4 stundu laikā pirms to faktiskās slēgšanas (pirms
brīvdienām, svētku dienām utt.) un darbojas līdz nākamās atvēršanās brīdim. Standarta tirgus slēgšanas
ietvaros piektdienas vakarā noteikumi slēgtajiem tirgiem stājas spēkā no 18.00 GMT. Tirdzniecības pleca
samazināšanās rezultātā pleca izmantošanas rādītājs var palielināties, ja kontā ir atvērtas pozīcijas. Neatkarīgi
no slēgto tirgu nosacījumu darbības, kopējie “margin call” un “margin cut” procedūru darbības mehānismi
paliek nemainīgi. Proti, ja līdzekļu atlikums kontā nav pietiekams, lai uzturētu atvērto pozīciju kopumu, ņemot
vērā plecu 1:50, kontā tiks veikta “margin cut” procedūra (detalizēts apraksts pieejams sadaļās “Margin Call” un
“Margin Cut”).

Margin call
(pleca
izmantošana
>100%)

Šī ir situācija, kad maržas prasības neļauj klientam palielināt atvērto pozīciju apjomu kontā. Klients drīkst tikai
slēgt vai hedžēt esošās pozīcijas, samazinot atvērto pozīciju kopējo apjomu. Neskatoties uz “margin call”
līmeņa sasniegšanu, esošās pozīcijas netiks slēgtas automātiski. Automātiski tiks atcelti visi izvietotie bid/offer
orderi, kas varētu palielināt atvērto pozīciju kopējo apjomu.

Stop loss līmeņa
iestatīšana

Klientam ir iespēja pastāvīgi iestatīt depozīta atlikuma līmeni, kuru sasniedzot, sistēma slēgs visas pozīcijas. Šis
līmenis nedrīkst būt zemāks par bankas noteikto minimālo slieksni (500 ASV dolāri). Tāpat jāņem vērā tas, ka,
atkarībā no tirgus nosacījumiem pēc stop loss nostrādāšanas depozīta atlikums var būt zemāks par
iestatījumos norādīto līmeni.
Šo funkciju klients pieslēdz pats. Lai aktivētu to, nepieciešams ieiet atskaišu sadaļā:
https://forex.blueorangebank.com/fo/reports/trader/

Margin cut
jeb cut-off
līmenis (pleca
izmantošana
≥ 300%)

Ja pleca izmantošana sasniedz vai pārsniedz 300%, bankai ir tiesības (bet ne pienākums) pilnībā vai daļēji
samazināt kopējo atvērto pozīciju apjomu klienta kontā, slēdzot esošās pozīcijas un/vai atvērot jaunas
pozīcijas pretējā virzienā (ja klients ir izvēlējies “Partial Hedge” opciju**). Ja tiek piemērota “Partial Hedge”
opcija, sistēma automātiski samazina kredītplecu līdz 1:100.
**“Partial Hedge” opcija
Ja pleca izmantošana sasniedz (vai pārsniedz) 300%, sistēmā tiks automātiski atvērtas hedžējošās pozīcijas pretējā virzienā visām klienta pozīcijām,
tā samazinot pleca izmantošanu līdz 100% vai zemāk.
Šo funkciju klients pieslēdz pats. Lai aktivētu to, nepieciešams ieiet atskaišu sadaļā – https:// forex.blueorangebank.com/fo/reports/trader/ – un
izvēlnē “SUMMARY”  “MY STATUS”  “MARGIN MODE” atzīmēt “PARTIAL HEDGE” režīmu.

Pleca
izmantošana

Pleca izmantošana

Paskaidrojums

0%

Atvērto pozīciju kopējais apjoms ir vienāds ar 0

<100%

Normāls statuss

≥100%

Margin call: tirgotājam nav iespējas palielināt atvērto pozīciju apjomu kontā ar
pleca izmantošanu virs 100%

≥300%

Margin cut: pēc noklusējuma sistēma slēdz visas esošās pozīcijas. Ja klients ir
izvēlējies opciju “Partial Hedge”, sistēmā automātiski līdz 1:100 tiek samazināts
kredītplecs, atverot hedžējošās pozīcijas pretējā virzienā.

Lai palīdzētu saprast izmantotās maržas līmeni un kopējo atvērto pozīciju apmēru, platformā ir izveidots
speciāls procentu indikators, kas darbojas reālā laika režīmā: use of leverage (pleca izmantošana).
Indikatoram ir divi mērķi: 1) attēlot, kāda Tirdzniecības līnijas daļa ir izmantota atvērto pozīciju uzturēšanai
un 2) nodrošināt “margin call” un “margin cut” procedūras kontā.
Vienādojums pleca izmantošanas apmēra noteikšanai:
Pleca izmantošana =

Izmantotā Tirdzniecības līnija
x 100
Tirdzniecības līnija kopā

Piemērs:
Atvērto pozīciju kopējais apjoms = USD 1 000 000; Peļņas un zaudējumu bilance = 0
Pieejamais tirdzniecības plecs = 1:20; Konta atlikums = USD 100 000
Tirdzniecības līnija kopā = Konta atlikums*; Tirdzniecības plecs = USD 100 000 X 20 = USD 2 000 000
Pleca izmantošana = Izmantotā Tirdzniecības līnija/Tirdzniecības līnija kopā = 1 000 000/2 000 000 = 50%
*Uzmanību! Tirdzniecības līnija kopā ir vienāda ar konta atlikumu, kas reizināts ar tirdzniecības plecu.
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Tirdzniecības
laiks

Pamata instrumenti tiek tirgoti 24 stundas diennaktī bez pārtraukumiem no tirgus atvēršanas brīža
svētdien, 21.00 GMT vasaras laikā (22.00 GMT ziemas laikā) līdz tirgus slēgšanas brīdim piektdien, 21.00 GMT
vasaras laikā (22.00 GMT ziemas laikā). Tirdzniecības pārtraukumi ir šādiem instrumentiem:
Tirdzniecības pārtraukumi

Instruments

Vasaras laiks

Ziemas laiks

XAU/USD(1)

21.00 - 22.00

22.00 - 23.00

XAG/USD(1)

21.00 - 22.00

22.00 - 23.00

USD/RUB(2)

19.00 - 06.00

19.00 - 06.00

(1) – Instruments netiek tirgots no 17.00 līdz 21.00 vasaras laikā (no 18.00 līdz 22.00 ziemas laikā) ASV nacionālo svētku laikā.
(2) – Instruments netiek tirgots Krievijas Federācijas nacionālo svētku laikā.

Īpašie
tirdzniecības
noteikumi

Sakarā ar likviditātes samazināšanos ārpus tirgus darbības laika tirdzniecība var tikt pārtraukta vai var būt
uzlikti īpaši ierobežojumi USD/PLN, EUR/PLN, USD/TRY, EUR/TRY valūtu pāriem:
Instruments

Maksimālais spreds,
punktos

USD/PLN

Tirgus ir slēgts
Vasaras laiks

Ziemas laiks

250

18.00 - 07.00

19.00 - 08.00

EUR/PLN

350

18.00 - 07.00

19.00 - 08.00

USD/TRY

130

18.00 - 07.00

19.00 - 08.00

EUR/TRY

130

18.00 - 07.00

19.00 - 08.00

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka kontiem pārvaldīšanā nav pieejami šādi instrumenti, kas tiek piedāvāti
individuāliem tirgotājiem: XAU/USD; XAG/USD; USD/PLN; EUR/PLN; USD/TRY; EUR/TRY; USD/RUB un EUR/
RUB.

Uzmanību! Lielāki spredi “slēgta tirgus” laikā (jeb “cenu pārrāvums” pēc tirgus atvēršanas) var ievērojami
samazināt līdzekļu atlikumu jūsu kontā un novest pie “margin cut” nostrādāšanas jeb pozīcijas piespiedu
slēgšanas.

Spredi
tirgojamajos
instrumentos

Spredi tirgojamos instrumentos atspoguļo tirgus situāciju, ir peldoši un atkarīgi no esošās tirgus situācijas,
instrumenta volatilitātes un likviditātes līmeņiem, un var ietvert sevī bankas un likviditātes piegādātāju
interesi.

Pozīciju
pārnešana jeb
mijmaiņas
darījumi (SWAP)

Mijmaiņa ir process, ar ko atvērtas pozīcijas kontā tiek pārnestas norēķinu laika ziņā gadījumos, kad ir
jāizvairās no attiecīgo valūtu fiziskās piegādes. Šis process tiek dēvēts arī “position roll”, “carry” un
“overnight swap”. Plkst. 21.00 GMT jeb 22.00 GMT (atkarībā no vasaras/ziemas laika), izmantojot
“settlement” procesu, atvērtās pozīcijas kontā tiek pārnestas uz nākamo norēķinu datumu. Šis process
sastāv no pozīciju vienlaicīgas slēgšanas par “settlement” cenu un vienādu pozīciju atvēršanas nākamajā
norēķinu dienā pēc “settlement” cenas +/- pozīcijas pārnešanas izmaksām punktos (attēlotas “Cost of
carry” tabulā bankas vietnes sadaļā “BlueOrange FX Trader”). Šie darījumi tiek attēloti kā “rollover close”
un “rollover open” attiecīgi, un tās ir iespējams apskatīt tirdzniecības platformā (cilne “Portfelis”, punkts
“Konta stāvoklis”). Tāpat klienti var redzēt pārnešanas ietekmi punktā “Pozīcijas”.
Vietnē norādītajām pozīciju pārnešanas likmēm ir informatīvs raksturs, un tās var tikt grozītas jebkurā brīdī.
Mijmaiņas norēķinos tiek piemērotas likviditātes piegādātāju likmes. Tās parasti balstās uz starpbanku
tirgus O/N likmēm, ievērojot arī izmaksas un piegādātāju interesi. Jāņem vērā tas, ka norēķinu datumos
netiek iekļautas brīvdienas un svētku dienas.
Saites http://blueorangebank.com/lv/tirdznieciba-un-brokeru-pakalpojumi/forex-un-cfd apakšējā daļā varēsit redzēt OPERĀCIJU
ATSKAITES un COST OF CARRY LIKMES (tiek atjaunotas katru dienu).
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Tirdzniecības
pāri

Bāzes pāri:
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, USD/SEK, USD/NOK, USD/SGD, USD/
HKD, USD/CNH, USD/PLN, USD/DKK, USD/TRY, USD/RUB, USD/MXN, USD/ZAR
Krosa kursi:
EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, EUR/JPY, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/SEK, EUR/NOK, EUR/SGD, EUR/HKD, EUR/
PLN, EUR/ DKK, EUR/TRY, EUR/RUB
AUD/JPY, AUD/CHF, AUD/CAD, AUD/NZD, AUD/SGD GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/AUD, GBP/NZD, GBP/CAD CAD/
JPY, CAD/CHF, CAD/HKD
NZD/JPY, NZD/CHF, NZD/CAD CHF/JPY, CHF/SGD
SGD/JPY HKD/JPY
Metāli:
XAU/USD, XAG/USD

Saīsinājumi

USD US Dollar

NZD New Zealand Dollar EUR Euro

MXN Mexican Peso

GBP Sterling Pound

SEK

ZAR South African Rand

CHF Swiss Franc

NOK Norwegian Krone

HUF Hungarian Forint

PLN

CAD Canadian Dollar

SGD Singapore Dollar

TRY

DKK Danish Krone

AUD Australian Dollar

HKD Hong-Kong Dollar

RUB Russian Rouble

Swedish Krona

JPY

Japanese Yen

Turkish Lira

Polish Zloty

CNH Chinese Renminbi

SMS un е-pasta
paziņojumu
pakalpojums

Piedāvājam klientiem ar e-pasta un īsziņu paziņojumu starpniecību saņemt informāciju par dažādām
izmaiņām tirdzniecības kontā, kā arī tirgus signālus un informāciju par lietotāja noteiktu kotējumu līmeņu
sasniegšanu.
E-pasta paziņojumi tiek sūtīti bez ierobežojumiem un pakalpojuma maksas.
Īsziņu jeb SMS (Short Message Service) paziņojumu samaksa tiek aprēķināta EUR par katru
klientam nosūtīto paziņojumu, ievērojot tā iestatījumus un pierakstīšanos. Paziņojumu maksa tiek
konvertēta klienta konta bāzes valūtā un norakstīta ikdienas norēķinu laikā (settlement time).
Banka piedāvā katram klientam 20 bezmaksas SMS paziņojumus mēnesī. Par katru paziņojumu virs šī
limita tiek iekasēti 0,07 EUR. Samaksājamā summa katru dienu tiek attēlota kā atsevišķa rindiņa klienta
tirdzniecības portfeļa izrakstā (Portfolio Statement).
Cenu politika attiecas uz katru SMS paziņojumu, kas tiek nosūtīts klienta mobilo sakaru operatoram.
Uzmanību! Lūdzam jūs ņemt vērā to, ka SMS paziņojumi netiek šifrēti, un tas var novest pie to pārtveršanas
riska no trešo personu puses un/vai pie to satura nolasīšanas. Ņemot vērā to, ka SMS paziņojumu sūtītājs ir AS
BlueOrange Bank, svešas personas var saņemt informāciju par to, ka jums ir konts mūsu bankā.

Brīdinājums par
riskiem

Valūtu maržas tirdzniecībai piemīt augsta riska pakāpe, un tā var būt nepiemērota dažiem investoriem.
Iesakām uzturēt pleca izmantošanu normālās robežās. Klientam nemitīgi jāņem vērā tas, ka maržas
tirdzniecība palielina potenciālo zaudējumu apmēru nevis tikai potenciālās peļņas apmēru, un investētie
līdzekļi var strauji zaudēt vērtību ievērojamu tirgus cenu svārstību gadījumā, kas veicina potenciāli
nelabvēlīgu vidi tirgus dalībniekiem, kam ir augsts tirdzniecības pleca rādītājs. Klientam ir pilnīga atbildība
par pietiekama maržas līmeņa uzturēšanu atvērtajām pozīcijām.

Bankai ir tiesības vienpusējā kārtībā grozīt šo Cenrādi un Tirdzniecības nosacījumus. Bankai ir pienākums paziņot klientam par
grozījumiem šajos Noteikumos, izvietojot attiecīgo informāciju bankas interneta vietnē www.blueorangebank.com 15 (piecpadsmit)
kalendārās dienas pirms grozījumu stāšanās spēkā. Ja banka nav saņēmusi klienta iebildumus attiecībā uz šī Cenrāža un
Tirdzniecības nosacījumu grozīšanu, un līdzēji nav spējīgi panākt vienošanos, bankai ir tiesības lauzt līgumu vienpusējā kārtībā.
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